
จัดซ้ือ จัดจ้าง

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 38,520 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง บ.ไอคิวโอเอโซลูช่ัน มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

2 จ้างเหมาอาหารประชุมสภา 5,625 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านอานนท์ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

3 จ้างเหมาอาหารประชุมสภา 5,625 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านอานนท์ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

4 จ้างเหมาท าป้าย 1,728 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง เซนทรัลอาร์ต มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

5 จ้างซ่อมแซมรถตู้ 9,977.22 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง โตโยต้าอุดร มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

6 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 350 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง สหคอม มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

7 จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนน 99,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

8 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,880 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง สหคอมพิวเตอร์ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

9 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมใน  การพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ พิลาเคน มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

10 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายธงชัย นามราช มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

11 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรมล นรินทร์ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

12 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือง  จันทะบูลย์ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

13 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวค าอ้อย บุขุนทด มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

14 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางประถม  โคตรวงษ์ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

15 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางนงนุช  บุญสิทธ์ิ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

16 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง น.ส.มลธิชา เทพประเสริฐ มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

17 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางอ านวย  กุลสุวรรณ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

18 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางดาราพร ชาววงษ์ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

19 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางนางน้อย  ยศย่ิง มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

20 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางเสาวมณี  ฤทธ์ิละคร มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด
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21 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายปวริศ  เบญจจินดา มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

22 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายบุญล้อม เส็งนา มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

23 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ปี 2564 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลินี  ศรีสุนาครัว มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

24 จ้างเหมาบริการคนงานขยะ 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายทรงเกียรติ  พยักชน มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

25 จ้างเหมาบริการคนงานขยะ 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายชินกร  ศรีภิรมย์ มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

26 จ้างเหมาบริการคนงานขยะ 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล ปากกุดเลาะ มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

27 จ้างเหมาบริการคนงานขยะ 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายสายเปล  โพธิชาเนตร มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

28 จ้างเหมาบริการคนสวน 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายบุญล้อม เส็งนา มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

29 จ้างเหมาบริการคนสวน 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายส าราญ ศรีศักดี มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

30 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางรัตนา จันทร์วรากร มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

31 จ้างเหมาบุคคลผู้ดูแลเด็ก 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวบุหลัน ผิผวนนอก มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

32 จ้างเหมาบุคคลผู้ดูแลเด็ก 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวภา  โคตรวงษ์ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

33 จ้างเหมาบุคคลผู้ดูแลเด็ก 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร  นรินทร์ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

34 จ้างเหมาบุคคลผู้ดูแลเด็ก 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวอนุชิตตา  รสโสดา มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

35 จ้างเหมานักการภารโรง 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายจุมพล  เหง้าเทพ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

36 จ้างเหมาบุคคลผู้ดูแลเด็ก 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางชัชชีวรรณ ลีเวียง มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

37 จ้างเหมาบุคคลท างานธุรการกองสวัสดิการ 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ นรินทร์ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

38 จ้างบุคคลท างานธุรการกองช่าง 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  รอดขันเมือง มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

39 จ้างบุคคลดูแลเด็ก 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีพร  นนทะชิต มีความสะดวก/ราคาตามท้องท้องตลาด

40 จ้างเหมาพนักงานท่ัวไป 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวรัศมี เพียงพันธ์ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

41 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 499,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ มีความสะดวก

42 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 499,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ มีความสะดวก

43 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 499,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ มีความสะดวก



44 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 499,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาจง หจก.ปุณประเสริฐ มีความสะดวก

45 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 307,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.เมก้าโปร มีความสะดวก

46 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 191,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.เมก้าโปร มีความสะดวก

47 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 66,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.เมก้าโปร มีความสะดวก

48 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 254,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาจง หจก.เมก้าโปร มีความสะดวก

49 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต 177,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.เมก้าโปร มีความสะดวก

50 จ้างนักภารโรง 42,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายสมพร ยาย่อ มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

4,136,205

(ลงช่ือ)                              ผู้รายงาน

                  (นางสาวศิริพร  วุฒิเสน)

                       เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

           (นางปุลรตี  ศุภรัตนกุล)

               เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

รวม

(ลงช่ือ)                                ผู้รับรองข้อมูล


